Evidované voľné pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
19.05.2022

Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Druh VPM: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére, Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto, Voľné pracovné miesto vo verejnom
záujme, neuvedené

Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávateľ (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 20.05.2022 o
08:50

Popis miesta

Administratívny
pracovník (1)

Ján Muránsky J.M.D.(Hlavná 12,
Hnúšťa, 98101)

Ján Muránsky (tel.:
+421905813377, e-mail:
janmuransky@atlas.sk)

20.8.2021

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Administratívny pracovník. Príprava a
kompletizácia dokladov k fakturácii, poštová agenda a ostatné
administratívne činnosti.

Administratívny
pracovník (1)

KORO,
s.r.o.(CHrenovisko
2674, Rimavská
Sobota, 97901)

Ing. Denisa Gašparová (tel.:
+421911325571, e-mail:
personalistika@koro.sk)

18.3.2022

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava a koordinácia firemnej
korešpondencie a inej dokumentácie.
Práca s interným informačným systémom spoločnosti.
Zabezpečovanie bežných kancelárskych potrieb a pracovných
pomôcok.
Obsluha bežných kancelárskych zariadení (počítač, fax, kopírka).
Spracovávanie rôznych podkladov pre nadriadených pracovníkov.
Práca s PC - Excel, World, Outlook.
Komunikácia s dodávateľmi, odberateľmi a externými partnermi.
Práca s dokumentáciou – zakladanie, triedenie, vyhľadávanie,
evidovanie, archivácia.

Administratívny
pracovník príjem vzoriek
(1)

ALS SK, s. r.
o.(Kirejevská 1678,
Rimavská Sobota,
97901)

(, e-mail:
lubos.frano@alsglobal.com)

4.5.2022

za mesiac (od
850)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príjem a evidencia vzoriek na laboratórne
analýzy do interného laboratórneho systému, aktívna práca s
počítačom a databázou, aktualizovanie a zhromažďovanie údajov,
triedenie, rozdeľovanie a balenie vzoriek na subdodávateľské
analýzy, vybavovanie pošty, dodržiavanie interných metodických
nariadení, etikety správania a obliekania, spolupráca a
komunikácia s ostatnými oddeleniami a laboratóriami, ďalšie
administratívne práce podľa pokynov nadriadeného.
Uchádzači si môžu poslať životopis na emailovú adresu
zamestnávateľa.
Pracovný pomer je na dobu určitú (12 mesiacov), potom na dobu
neurčitú.

Administratívny
pracovník v
zdravotníctve (3)

Svet zdravia,
a.s.(Šrobárova 1,
Rimavská Sobota,
97901)

Michaela Pivniková (tel.:
+421475612421, +421475612421,
e-mail:
michaela.pivnikova@svetzdravia.
com)

17.6.2021

za mesiac (od
1365)

1

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia s poisťovňami.
Práce s Nemocničným informačným systémom.
Kódovanie - DRG.
Požadované vzdelanie - VŠ II. stupňa v odbore VŠEOBECNÉ
LEKÁRSTVO
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Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávateľ (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Administratívny
pracovník školy
(1)

Materská škola, I.
Hatvaniho 321,
Rimavská
Sobota(I.Hatvaniho
321, Rimavská Sobota,
97901)

Eva Juhászová, riaditeľka MŠ
(tel.: +421475622665, e-mail: mshatvaniho@rsnet.sk)

Asistent /
asistentka (5)

AB-Trade
s.r.o.(Rimavská
Sobota , Rimavská
Sobota, 97901)

Juraj Beňadik (tel.:
+421951903818, e-mail:
centrumprace@zoznam.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

13.5.2022

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

Dátum nástupu: 01.08.2022 ; Administratívny pracovník školy
zodpovedá za tieto činnosti:
1. komplexné zabezpečovanie štatistiky, účtovníctva,
rozpočtovníctva a financovania,
2. vykonávanie ekonomických rozborov, sledovanie ekonomických
ukazovateľov, podávanie návrhov na zostavovanie rozpočtu školy,
na úpravu rozpočtu a na opatrenia zabezpečujúce splnenie úloh
rozpočtu,
3. zabezpečovanie správnych a ekonomických agend,
4. zabezpečovanie styku s peňažným ústavom, vedenie pokladnice,
vedenie majetkovo-právnej agendy školy, spracúvanie
inventarizácie majetku, realizovanie verejného obstarávania,
plnenie úloh v dodávateľsko - odberateľských vzťahoch,
vybavovanie korešpondencie a vedenie registratúry školy, vedenie
skladu, spolupráca pri tvorbe smerníc a projektov školy.
PM po dobu zastupovania MD a RD.

3.5.2022

za mesiac (od
1000)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Práca z domu - Home office - Asistent / ka
obchodnej spoločnosti
Dátum nástupu dohodou.
Vedenie a riadenie obchodnej agendy, uskutočňovanie osobných a
tel. pohovorov za účelom distribúcie služieb obch. spoločnosti
prideleným a koncovým zákazníkom v oblasti ponuky práce a
finančných produktov vrátane poisť. a úverových služieb. Pomocné
admin. a obch. činnosti.

2

Požad.
prax

Vytvorené 20.05.2022 o
08:50

Popis miesta

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
19.05.2022
Názov profesie
(počet miest)
Automechanik –
Holandsko (10)

Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Druh VPM: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére, Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto, Voľné pracovné miesto vo verejnom
záujme, neuvedené
Zamestnávateľ (adresa
pracoviska)
DK RECRUITMENT
SERVICES s.r.o.(P.
Dobšinského 1943,
Rimavská Sobota,
97901)

Kontakt u zamestn.

Denis Čížik (tel.: +421 910 736
024, +421 910 736 024, e-mail:
info@dkrs.eu)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

18.1.2022

za mesiac (od
3000)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie

Vytvorené 20.05.2022 o
08:50

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Fascinovali vás vždy autá alebo kamióny?
Viete ako ich diagnostikovať a zároveň vyriešiť problém? Ak áno,
máte príležitosť stať sa súčasťou medzinárodného tímu v
autorizovaných servisoch, pretože hľadáme vysoko kvalifikovaných
automechanikov na prácu do Holandska.
Čo je pre to potrebné urobiť? Iba nám zašlite váš životopis v
anglickom jazyku a cesta k vašej novej profesionálnej práci môže
začať.
Popis práce:
- Diagnostikovanie porúch osobných a nákladných vozidiel
- Oprava, servis a údržba
- Skladanie a rozkladanie áut
- Zodpovednosť za dodržiavanie stanovených technologických a
procesných postupov
- Spolupráca s prijímacími technikmi a inými mechanikmi

Elektrikár (1)

GEMERPLUS,
s.r.o.(Lenartovce ,
98044)

Július Kurčík (tel.:
+421905366539, e-mail:
agrkurcik@centrum.sk)

25.3.2022

za hodinu (od
5)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ;

Elektrikár (1)

banet s. r. o.(Červenej
armády 91, Veľký Blh,
98022)

Gabriela Kovácsová - admin. pr.
(tel.: +421903952847, e-mail:
sekretariat@banet.sk)

28.1.2022

za mesiac (od
646)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Náplň práce:
- čítanie technickej dokumentácie,
- navrhovanie rozmiestnenia elektrického vedenia,
- vysekávanie otvorov a rýh do stien a podláh,
- zapájanie elektrických vypínačov, zásuviek, rozvádzačov,
spínačov, prípojok, ističov, poistiek, transformátorov, svietidiel a
ostatných zariadení.
Základná zložka mzdy 646 Eur/mesiac (príplatky podľa stupňa
náročnosti)
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Farmaceutický
laborant (1)

Svet zdravia,
a.s.(Šrobárova 1/,
Rimavská Sobota,
97901)

Michaela Pivníková (tel.:
+421918440834, e-mail:
michaela.pivnikova@svetzdravia.
com)

30.3.2022

za mesiac (od
1110)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Zodpovedá za riedenie a objednávanie
cytostatík
- Správne uskladnenie liekov, cytostatík, biologickej liečby a CNL
- Príprava podkladov pre poisťovne
- Objednávanie liekov a infúznych roztokov
- sledovanie exspirácie liekov, cytostatík, a vyraďovanie
preexspirovaných liekov z použitia,
- Vykazovanie chemoterapie a biologickej liečby
- Výpomoc pri auditoch organizovaných manažérom kvality

Grafik,
výtvarník,
dokumentátor (1)

Gemerskomalohonstské múzeum
v Rimavskej
Sobote(Nám. Tompu 5,
Rimavská Sobota,
97901)

Životopis si môžete zasielať na
uvedenú email. adresu. (tel.:
+421475632741, e-mail:
office@gmmuzeum.sk)

1.4.2022

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Grafik, výtvarník, dokumentátor kumulovaná funkcia
Samostatná odborná práca pri úprave textu s obrázkami, s grafmi,
s tabuľkami pomocou počítačov a príslušného programového
vybavenia.
Podmienkou je ovládanie grafického programu napr. Corel, Adobe
InDesign a iné, pre realizáciu grafických návrhov pozvánok,
plagátov, sprievodných textov výstav, grafickú prípravu zborníka,
katalógov a publikácií múzea.
Podstatou práce sú výtvarné realizácie výstav, vrátane manuálnych
prác pri inštalácii výstav, príprave podujatí, vrátane prípravy a
prenášania rozmernejších výstavných prvkov a manipulácie s
rozmernejšími a ťažšími zbierkovými predmetmi.
Tvorba návrhov priestorového výtvarného stvárnenia výstav alebo
výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí.
Tvorba systému odbornej evidencie a dokumentácie v múzeu alebo
v galérii s rozsiahlym zbierkovým fondom.
Nástup v priebehu apríla 2022 resp. 1.5.2022
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Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávateľ (adresa
pracoviska)

Hlavný účtovník /
účtovníčka (1)

KORO,
s.r.o.(CHrenovisko
2674, Rimavská
Sobota, 97901)

Hotelový
recepčný (1)

ZBOJSKÁ,
s.r.o.(Zbojská 1580,
Tisovec, 98061)

InštalatérHolandsko (10)

DK RECRUITMENT
SERVICES s.r.o.(P.
Dobšinského 1943,
Rimavská Sobota,
97901)

Kontakt u zamestn.

Ing. Denisa Gašparová (tel.:
+421911325571, e-mail:
personalistika@koro.sk)

Denis Čížik (tel.: +421 910 736
024, +421 910 736 024, e-mail:
info@dkrs.eu)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 20.05.2022 o
08:50

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Popis miesta

11.4.2022

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - samostatne a dôsledne vedie účtovnú,
daňovú a finančnú agendu spoločnosti,
- realizuje a zodpovedá za komplexné vedenie podvojného
účtovníctva v zmysle platných účtovných a daňových zákonov,
- zodpovednosť za riadne spracovanie daňových priznaní za všetky
dane (daň z príjmov, DPH, daň z motorových vozidiel),
- vypracovávanie mesačných, ročných výkazov ,štatistík,
- kontrola a spracovanie dodávateľských faktúr v súlade s
internými pravidlami spoločnosti,
- ďalšie činnosti spojené s podvojným účtovníctvom spoločnosti.

13.5.2022

za mesiac (-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

aspoň 3
mesiace

Dátum nástupu: 01.07.2022 ;

18.1.2022

za mesiac (od
2500)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Rozmýšľate and svojou budúcnosťou a
mali by ste záujem o prácu v zahraničí?
Ak áno, náš holandský klient hľadá skúsených inštalatérov, ktorí sa
neboja práce, sú zodpovední a vedia pracovať podľa technických
výkresov.
Popis práce:
Naše projekty sú hlavne v stavebnom priemysle (obytné a tiež
úžitkové budovy) alebo v lodnom priemysle (lode a jachty). Preto
hľadáme hlavne uchádzačov, ktorí majú všeobecne skúsenosti.
Preferujeme pracovníkov, ktorí majú skúsenosti s: ústredným
kúrením, radiátormi , vodovodným potrubím, kanalizáciou,
sanitou. A s materiálmi ako meď, PVC a iné.
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JUNIOR
PROJEKTANT TZB (1)

Aproving
s.r.o.(Svätoplukova
434/13, Rimavská
Sobota, 97901)

Ing. Miroslava Machyniaková
(tel.: +421911825140,
+421911825140, e-mail:
machyniakova@aproving.sk)

6.8.2021

za mesiac (od
646)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kreslenie konštrukcií pozemných stavieb,
alebo technických zariadení budov, alebo požiarno-bezpečnostného
riešenia stavieb a zameriavanie skutkových stavov stavieb.

JUNIOR
projektant (1)

Aproving
s.r.o.(Svätoplukova
434/13, Rimavská
Sobota, 97901)

Osobné stretnutie so
zamestnávateľom je potrebné
vopred telefonicky dohodnúť. (tel.:
+421911825140, e-mail:
machyniakova@aproving.sk)

24.2.2022

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kreslenie konštrukcií pozemných stavieb,
alebo technických zariadení budov, alebo požiarno-bezpečnostného
riešenia stavieb a zameriavanie skutkových stavov stavieb.

Konštruktér (1)

ROLLER, spol. s
r.o.(Poľná 328/4 ,
Jesenské, 98002)

Ing. Ladislav Klement, výrobno technický riaditeľ (tel.:
+421905802934, +421475811793,
e-mail: klement@roller.sk)

6.10.2021

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Konštruktér v strojárenskej výrobe.
Tvorba konštrukčnej dokumentácie, vyhotovenie výkresovej
dokumentácie a návrhov pre potreby výroby podľa pokynov
nadriadeného.

Kozmetička (1)

Renáta Kureková R.K.ŠTÚDIO(B.
Bartóka 6/, Rimavská
Sobota, 97901)

Renáta Kureková (tel.:
+421903551931, e-mail:
rkstudio@rsnet.sk)

14.3.2022

za mesiac (od
646)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ;

Kuchár (1)

TAURIS,
a.s.(Potravinárska 6,
Rimavská Sobota,
97901)

PhDr. Alexandra Kováčová (tel.:
+421475618278, e-mail:
kovacovaa@tauris.sk)

8.9.2021

za mesiac (od
652)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Zabezpečuje výrobu jedál na základe
vopred zostaveného jedálneho lístka. Dáva podnety na skladbu
jedálneho lístka. Zodpovedá za príjem tovaru s náležitosťami na
HACCP na pracovnej zmene. Pripravuje pokrmy podľa kalkulácií
a pracovného postupu. Delí a porciuje jednotlivé suroviny podľa
určeného počtu. Dodržiava potrebný čas na výdaj stravy a eviduje
teploty pokrmov v teplom a studenom pulte. Dohliada na správnosť
receptúr a dáva podnety na úpravu receptúr....
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Kuchár (2)

GEMERPRODUKT
VALICE, ovocinárskovinohradnícke
družstvo(Okružná
3771, Rimavská Sobota
1, 97901)

Ing. Ján Balog (tel.:
+421903544879, e-mail:
ekonom@gemerprodukt.sk)

28.3.2022

za mesiac (od
646)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Kuchár v
školskej jedálni
(1)

Základná škola Š. M.
Daxnera(Dr. V.
Clementisa 1857/13,
Rimavská Sobota,
97901)

Marta Trochová, vedúca školskej
jedálne (tel.: +421475625764, email:
skola.zsdaxnerars@outlook.sk)

26.10.2021

(-)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Kuchár v školskej jedálni pri počte cca
400-450 stravníkov. Príprava jedál, mäsových a múčnych....

Kuchár –
Holandsko/
Fínsko (10)

DK RECRUITMENT
SERVICES s.r.o.(P.
Dobšinského 1943,
Rimavská Sobota,
97901)

Denis Čížik (tel.: +421 910 736
024, +421 910 736 024, e-mail:
info@dkrs.eu)

18.1.2022

za mesiac (od
2500)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Hľadáme ľudí, ktorí sú srdeční, pohostinní
a majú záľubu v gastronómii. Oživte naše recepty výrobou toho
najlepšieho jedla z tých najlepších ingrediencií. Svojimi
zručnosťami a zmyslom pre detail vytvoríte naše pozoruhodné
produkty, ktoré našim zákazníkom zaručia vždy ten najlepší
zážitok. Konzistentnosť je kľúčová, naši zákazníci sa k nám budú
vracať, pretože veria, že im doprajete lahodné jedlo, ktoré vyhráva.

Lešenár (6)

GEMERSTAV
s.r.o.(Cintorínska 712,
Rimavská Sobota,
97901)

(tel.: +421902960444, e-mail:
gemerstavbalint@gmail.com)

15.2.2022

za mesiac (od
800)

Základné
vzdelanie

Majster
odborného
výcviku (1)

Súkromná stredná
odborná škola Magán
Szakkozépiskola, L.
Novomeského 2070,
Rimavská
Sobota(Rimavská
Sobota , 97901)

PaedDr. Norbert Ádám (tel.:
+421911524545, e-mail:
rsobota@ssosrs.eu)

27.4.2022

za mesiac (od
738,5)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

7

Dátum nástupu: Ihneď ;

aspoň 6
mesiacov

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnávateľ hľadá pracovníkov s
praxou, ktorí sú zruční a fyzicky zdatní ( stavanie lešení, práce na
lešení )
Prepravu do a z miesta výkonu práce zabezpečuje zamestnávateľ.
Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné si vopred
telefonicky dohodnúť.
Táto pracovná ponuka je vhodná pre občanov SR aj občanov
Ukrajiny, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko.
Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Výchovno-vzdelávacia činnosť majster odborného výcviku v odbore kuchár alebo hotelová
akadémia.

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
19.05.2022

Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Druh VPM: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére, Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto, Voľné pracovné miesto vo verejnom
záujme, neuvedené

Názov profesie
(počet miest)
Maliar –
Holandsko (10)

Zamestnávateľ (adresa
pracoviska)
DK RECRUITMENT
SERVICES s.r.o.(P.
Dobšinského 1943,
Rimavská Sobota,
97901)

Kontakt u zamestn.

Denis Čížik (tel.: +421 910 736
024, +421 910 736 024, e-mail:
info@dkrs.eu)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

18.1.2022

za mesiac (od
2365)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie

Vytvorené 20.05.2022 o
08:50

Požad.
prax

Popis miesta

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Máme k dispozícii prácu pre šikovných
kandidátov v Holandsku. Hľadáme organizovaných, energických a
flexibilných maliarov, ktorí dokážu pracovať samostatne ako i v
tíme. Máte skúsenosti aj s tapetovaním? Ste viac než vítaní, aby ste
sa pripojili k nášmu profesionálnemu tímu v Holandsku.
Náplň práce:
- Príprava a maľovanie stien, stropov
- Lakovanie okien, dverí a iných rámov
- Brúsenie, základný náter, konečná úprava, lakovanie dreva
- Aplikovanie tapiet na steny

Masér (1)

Santé rs,
s.r.o.(Hlavná 421/94,
Hnúšťa, 98101)

Masér/ka (1)

ZBOJSKÁ,
s.r.o.(Zbojská 1580,
Tisovec, 98061)

Mechanik,
opravár
poľnohospodársk
ych strojov a
zariadení (1)

GEMERPLUS,
s.r.o.(Lenartovce ,
98044)

Životopis si môžete zasielať na
uvedenú email. adresu. (tel.:
+421908712787, e-mail:
santers.sro@gmail.com)

Július Kurčík (tel.:
+421905366539, e-mail:
agrkurcik@centrum.sk)

17.5.2022

za mesiac (od
790)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

23.2.2022

za mesiac (od
646)

Stredné odborné
vzdelanie

25.3.2022

za hodinu (od
4,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

8

Dátum nástupu: Ihneď ; Masér u poskytovateľa zdravotníckej
starostlivosti.

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Ručné masírovanie celého tela, klasická
masáž.
Dátum nástupu: Ihneď ;

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
19.05.2022

Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Druh VPM: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére, Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto, Voľné pracovné miesto vo verejnom
záujme, neuvedené

Názov profesie
(počet miest)
Montážnik okienHolandsko (10)

Zamestnávateľ (adresa
pracoviska)
DK RECRUITMENT
SERVICES s.r.o.(P.
Dobšinského 1943,
Rimavská Sobota,
97901)

Kontakt u zamestn.

Denis Čížik (tel.: +421 910 736
024, +421 910 736 024, e-mail:
info@dkrs.eu)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

18.1.2022

za mesiac (od
2300)

Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 3
roky

Vytvorené 20.05.2022 o
08:50

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Chcete pokračovať vo svojej kariére
inštalatéra okien s tými najlepšími v odbore? Hľadáme
vysokokvalifikovaných montážnikov okien, ktorí sú zodpovední,
majú pre túto prácu vášeň a majú dobrú znalosť cudzích jazykov,
ktorými je angličtina alebo nemčina.
Náplň práce:
– Montáž okenných rámov
– Montáž sklenených panelov do líšt
– Inštalácia gumových tesnení
– Montáž lemovania a vodného tesnenia
– Iné drobné práce súvisiace s prácou

Murár - majster
(1)

Expresstav spol. s
r.o.(Sobôtka 34,
Rimavská Sobota,
97901)

(, e-mail:
ipalovsky@expresstav.sk)

17.8.2021

za mesiac (od
1000)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Murár - stavebné
práce (5)

Victor Capital
s.r.o.(Košická cesta ,
Rimavská Sobota,
97901)

Alexandra Sendreiová personalistka (tel.:
+421948577901, e-mail:
victorcapital.sk@gmail.com)

29.3.2022

za mesiac (od
1200)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Murár/stavebný
robotník (10)

GEMERSTAV
s.r.o.(Cintorínska
712,R.Sobota, 97901)

(tel.: +421902960444, e-mail:
gemerstavbalint@gmail.com)

15.2.2022

za mesiac (od
800)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Murár. Stavebná činnosť - priamo na
stavbách + riadenie ostatných prác.

aspoň 2
roky
aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Stavebné - murárske práce

Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnávateľ hľadá pracovníkov s
praxou, ktorí sú zruční a fyzicky zdatní.
Prepravu do a z miesta výkonu práce zabezpečuje zamestnávateľ.
Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné si vopred
telefonicky dohodnúť.
Táto pracovná ponuka je vhodná pre občanov SR aj občanov
Ukrajiny, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko.

Mäsiar (1)

ZBOJSKÁ,
s.r.o.(Zbojská 1580,
Tisovec, 98061)

Patrik Vlček (tel.:
+421911018810)

17.2.2022

za mesiac (od
767)

9

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Manipulácia s mäsom, vykosťovanie,
marinovanie a solenie mäsa, mletie a miešanie surovín na výrobu
mäsa, triedenie, chladenie a mrazenie mäsa, výpočet spotreby
surovín na výrobu mäsa a mäsových výrobkov.

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
19.05.2022
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Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávateľ (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 20.05.2022 o
08:50

Popis miesta

Mäsiar, údenár
(10)

TAURIS,
a.s.(Potravinárska 6,
Rim.Sobota, 97901)

personálne oddelenie (tel.:
+421475618278, e-mail:
kovacovaa@tauris.sk)

19.8.2021

za mesiac (od
890)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v procese kostenia a
rozrábania mäsa na rozrábke, ktoré mu zadá majster, alebo vedúci
rozrábky, príprava, porcovanie a kockovanie mäsa , kostenie
kolien, hláv a návratiek, úprava delených mias pre výsek podľa
katalógu opracovania mäsa.

Mäsiar, údenár,
vykosťovač, po
(1)

AGROTRADE, spol. s
r.o.(Družstevná 354/,
Veľký Blh, 98022)

Žiadosť so životopisom môžete
zasielať na uvedenú email. adresu.
(, e-mail: zsolt.simi@gmail.com)

7.1.2022

za hodinu (od
4,4)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vykosťovanie, údenie, porážanie,
mäsiarske práce.

Obkladač (6)

GEMERSTAV
s.r.o.(Cintorínska
712,R.Sobota, 97901)

(tel.: +421902960444, e-mail:
gemerstavbalint@gmail.com)

15.2.2022

za mesiac (od
800)

Základné
vzdelanie

Odborný
administratívny
asistent
Všeobecná
nemocnica
Rimavská Sobota
(2)

Svet zdravia,
a.s.(Šrobárova 1/,
Rimavská Sobota,
97901)

Michaela Pivníková (tel.:
+421918440834, e-mail:
michaela.pivnikova@svetzdravia.
com)

22.3.2022

za mesiac (od
1365)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

10

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnávateľ hľadá pracovníkov s
praxou, ktorí sú zruční a fyzicky zdatní.
Prepravu do a z miesta výkonu práce zabezpečuje zamestnávateľ.
Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné si vopred
telefonicky dohodnúť.
Dátum nástupu: Ihneď ; Komunikácia s poisťovňami.
Odborné práce s nemocničným informačným systémom.
Kódovanie DGR.

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
19.05.2022
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Názov profesie
(počet miest)
Odborný referent
pre podporu
vzdelávania (1)

Zamestnávateľ (adresa
pracoviska)
Banskobystrický
samosprávny
kraj(Okružná 61/,
Rimavská Sobota,
97901)

Kontakt u zamestn.

(, e-mail: stefan.duda@bbsk.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM
17.3.2022

Mzda - forma
(od-do)
(-)

Požadované
vzdelanie

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Požad.
prax

Vytvorené 20.05.2022 o
08:50

Popis miesta

Dátum nástupu: 01.06.2022 ; Hľadáme odborného referenta pre
podporu vzdelávania, ktorý bude pôsobiť priamo v jednej z ôsmich
stredných škôl a bude osobným mentoringom motivovať žiakov z
málo podnetného prostredia v danej škole, aby dokončili školu a
následne sa uplatnili na trhu práce.
Aktivita je súčasťou projektu s názvom: „Posilnenie regionálneho
riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k
zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v
Banskobystrickom kraji“.
Cieľom projektu je zvýšiť zapojenie zamestnávateľov do tvorby a
inovácie obsahu stredného odborného vzdelávania, podporiť vznik
partnerstiev medzi firmami a strednými odbornými školami,
vzdelávať pedagogických a odborných zamestnancov, vytvoriť
regionálne centrá kariéry, mentoringom motivovať žiakov z málo
podnetného prostredia, aby dokončili školu a uplatnili sa na trhu
práce. Implementáciou tohto projektu realizujeme jednu z priorít
nášho kraja - pomáhať v rozvoji zaostávajúcim regiónom.
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• odborný referent - mentor pôsobí priamo na vybranej strednej
odbornej škole a individuálnym mentoringom a koučovaním
(poradenstvom) motivuje žiakov z málo podnetného prostredia v
danej škole, aby dokončili školu a zvládli prechod zo školy do
pracovného života,
• pripravuje a realizuje aktivity zamerané na podporu
nadobúdania a rozvoja mäkkých zručností, kompetencií a zručností
potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce a v samostatnom
živote,
• spolupracuje s rodičmi žiakov, so zamestnancami školy, s
regionálnymi centrami kariéry a s ďalšími relevantnými
inštitúciami, organizáciami a subjektmi,
• vykonáva iné aktivity na škole, ktoré podporujú prípravu žiakov
do života a sú zamerané na získavanie nových skúseností, zručností
a osobnostný rozvoj.

11

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
19.05.2022
Názov profesie
(počet miest)

Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Druh VPM: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére, Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto, Voľné pracovné miesto vo verejnom
záujme, neuvedené
Zamestnávateľ (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 20.05.2022 o
08:50

Popis miesta

Miesta výkonu práce:
RIMAVSKÁ SOBOTA: Stredná odborná škola technická a
agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakközépiskola, Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
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Evidované voľné pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
19.05.2022

Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Druh VPM: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére, Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto, Voľné pracovné miesto vo verejnom
záujme, neuvedené

Názov profesie
(počet miest)
Odborný referent
pre rozvoj
regiónu "Odborník
junior" (1)

Zamestnávateľ (adresa
pracoviska)

Mesto
Hnúšťa(Francisciho
74/2, Hnúšťa, 98001)

Kontakt u zamestn.

Martina Stejskalová (tel.:
+421472028822, e-mail:
martina.stejskalova@hnusta.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM
29.3.2022

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa

13

Požad.
prax

Vytvorené 20.05.2022 o
08:50

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; -príprava, aktualizácia, hodnotenie
strategických dokumentov mesta s dôrazom na miestny a
regionálny rozvoj, primárne Komunitného plánu sociálnych služieb
mesta,
- vytváranie strategických dokumentov s dôrazom na miestny a
regionálny rozvoj primárne
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta,
- komplexné vypracovanie projektových zámerov/žiadostí o dotácie,
granty, nenávratné finančné
výpomoci pre obce v oprávnenom území, vrátane ich
implementácie,
- spolupráca s ostatnými oddeleniami mesta pri príprave a
vypracovaní projektových zámerov/žiadostí
o dotácie, granty, nenávratné finančné výpomoci pre žiadateľa,
vrátane spolupráce pri ich
implementácii,
- spolupráca pri tvorbe informačného systému regionálneho
rozvoja.
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa v zmysle verzie č. 7
USMERNENIA riadiaceho orgánu
č. 5 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020
Odborná prax:
• prax v oblasti prípravy a vypracovania projektových
zámerov/žiadostí o dotácie, granty, nenávratné
finančné výpomoci výhodou,
• prax v oblasti tvorby a spracovania strategických dokumentov
samosprávy výhodou,
• prax v oblasti verejnej správy, štátnej správy alebo samosprávy
výhodou
Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť.
Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
19.05.2022
Názov profesie
(počet miest)

Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Druh VPM: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére, Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto, Voľné pracovné miesto vo verejnom
záujme, neuvedené
Zamestnávateľ (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 20.05.2022 o
08:50

Popis miesta

žiadosť o zaradenie do výberového
konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená
kópia):
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• motivačný list,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov),
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom
rozsahu,
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely
výberového konania podľa
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27.
apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov v
zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov (nie starší ako jeden mesiac),
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a
telefonický kontakt
najneskôr do 19. apríla 2022 (rozhoduje dátum podania na poštovej
pečiatke) v zalepenej obálke
s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – „odborník junior“
NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto
Hnúšťa, Mestský úrad, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa.
Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru pred
výberovou komisiou.
Do výberového konania budú zaradení a na osobný pohovor budú
pozvaní len tí uchádzači, ktorí
spĺňajú vyššie uvedené podmienky.
Dátum, miesto a čas výberového konania bude uchádzačom
spĺňajúcim podmienky zaradenia do
výberového konania oznámený najmenej sedem dní pred jeho
uskutočnením.
Zamestnávateľ (vyhlasovateľ) si vyhradzuje právo neuzatvoriť
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pracovný pomer so žiadnym s
uchádzačov.
Opatrovateľ /
opatrovateľka (1)

Operátor /
manipulant (1)

Hélia n.o.(Neporadza
97, 98045)

DETOX s.r.o.(Košická
cesta 2923, Rimavská
Sobota, 97901)

Agnesa Szaboóvá, ekonómka (tel.:
+421475594647, e-mail:
helianodss@post.sk)

Životopis si môžete zasielať na
uvedenú email. adresu. (, e-mail:
tomas.gomory@detox.sk)

2.3.2022

24.3.2022

za mesiac (od
676)

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Opatrovateľ / opatrovateľka v zariadení
pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím.
Zabezpečovanie komplexnej opatrovateľskej starostlivosti.

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Spoločnosť Detox s.r.o. prijme na svoju
prevádzku v Rimavskej Sobote šikovného, komunikatívneho a
fyzicky zdatného zamestnanca na pozíciu operátor.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi (profesijný životopis,
doklad o vzdelaní resp. osvedčenie) je potrebné doručiť osobne
alebo poštou.

Náplňou práce:
- manipulácia s odpadmi pomocou VZV a inej manipulačnej
techniky,
- odber, zlievanie a spracovanie odpadov (lisovanie, drvenie).
Pekár (1)

BROTMEISTER s. r.
o.(Kuzmányho 627,
Rimavská Sobota,
97901)

Robert Lorincz (tel.:
+421918546741, +421918546741,
e-mail:
brotmeister.sro@gmail.com)

15.11.2021

za mesiac (od
700)
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Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Výroba pekárenských výrobkov.

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
19.05.2022
Názov profesie
(počet miest)
Personálny
konzultant (1)

Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Druh VPM: Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére, Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto, Voľné pracovné miesto vo verejnom
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Zamestnávateľ (adresa
pracoviska)
DK RECRUITMENT
SERVICES s.r.o.(P.
Dobšinského 1943,
Rimavská Sobota,
97901)

Kontakt u zamestn.

Martina Jančová (tel.:
+421911983037, e-mail:
jancova@dkrs.eu)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

7.2.2022

za mesiac (od
740)

Požadované
vzdelanie
Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 3
mesiace

Vytvorené 20.05.2022 o
08:50

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Do nášho tímu hľadáme nového kolegu /
kolegyňu na pozíciu
Personálny konzultant.
Ak máš blízko k práci s ľuďmi a nebojíš sa komunikovať aj v
cudzom jazyku, potom tvojou náplňou práce bude:
- komunikácia s uchádzačmi o zamestnanie (telefonicky, emailom
aj osobne)
- komplexné vedenie pohovorov, konzultácie a poradenstvo
- prezentovanie uchádzačov klientovi
- spracovávanie celej dokumentácie z výberového procesu
- práca s internými systémami
- koordinácia zverených projektov.
Pracujeme v rýchlom a dynamickom prostredí s veľkým
pracovným nasadením, ale zároveň u nás nájdeš príjemnú,
priateľskú atmosféru, otvorenú komunikáciu a dôveru.

Pneumechanik
(10)

DK RECRUITMENT
SERVICES s.r.o.(P.
Dobšinského 1943,
Rimavská Sobota,
97901)

Denis Čížik (tel.: +421 910 736
024, +421 910 736 024, e-mail:
info@dkrs.eu)

18.1.2022

za mesiac (od
2400)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Máte skúsenosti s výmenou pneumatík a
radi by ste ukázali vaše schopnosti v zahraničí?
V tomto prípade máme pre vás skvelú príležitosť v Holandsku.
Jeden z našich klientov hľadá nových zamestnancov do svojho tímu.
Ponúka nie len príjemnú atmosféru s priateľským kolektívom ale aj
stabilnú a dlhodobú prácu.
Zdá sa vám to ako dobrá voľba pre váš začiatok? Zašlite nám váš
životopis a my vám pomôžeme získať túto prácu.
Popis práce:
- Oprava a montáž pneumatík na osobné a nákladné automobily
- Montáž a vyváženie pneumatík
- Dobrá pracovná morálka a dodržiavanie času

Pomocník v
kuchyni (2)

ZBOJSKÁ,
s.r.o.(Zbojská 1580,
Tisovec, 98061)

Patrik Vlček (tel.: +421904194537,
e-mail: info@zbojska.sk)

17.2.2022

za mesiac (od
648)

Stredné odborné
vzdelanie

Pomocný prac. v
potravinárskej
výrobe (1)

BROTMEISTER s. r.
o.(Kuzmányho 627,
Rimavská Sobota,
97901)

Robert Lorincz (tel.:
+421918546741, e-mail:
brotmeister.sro@gmail.com)

14.1.2022

za mesiac (od
650)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

16

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; zamestnanec sa zodpovedá hlavnej
kuchárke
Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v pekárenskej výrobe

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
19.05.2022
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pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
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Požadované
vzdelanie
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08:50

Popis miesta

Pomocný
pracovník v
kovodielni (3)

H - P - HORMA,
s.r.o.(Mojín 2110,
Rimavská Sobota,
97901)

Ing. Július Hegedüs, konateľ
spoločnosti (tel.: +421905396770,
e-mail:
hphorma.hegedus@gmail.com)

12.4.2022

za mesiac (od
646)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce v kovodielni, popmocné
práce pri výrobe drôteného tovaru.
Dátum nástupu ihneď.

Pomocný
pracovník v
predajni (1)

MOLIMPEX, spol. s
r.o.(Mikszátha 5,
Rimavská Sobota,
97901)

Ing. Tibor Molnár (tel.:
+421907884673, e-mail:
molimpex@molimpex.sk)

1.4.2022

za hodinu (od
4,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovný pomer je na kratší pracovný čas,
v prípade potreby aj na celý úväzok. Jedná sa o fyzicky náročnejšiu
prácu, ktorá zahŕňa aj nakladanie/vykladanie bremien.
Zamestnávateľa môžete kontaktovať telefonicky a dohodnúť si
osobné stretnutie.

Pomocný
pracovník/čka v
kuchyni (1)

AGRISON, s.r.o.(Nám.
Š. M. Daxnera 413/1A,
Rimavská Sobota,
97901)

Marcela Csendesová (tel.:
+421911755635, e-mail:
prevadzkar@hotelzlatybyk.sk)

13.4.2022

za mesiac (od
646)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Umývanie riadu, predpríprava surovín pre
kuchára, výpomoc kuchárovi.

Pracovník na
rozvoz jedál (1)

RETAMA,
s.r.o.(Cukrovarská 29/,
Rimavská Sobota,
97901)

Stanislava Maďarová (tel.:
+421908311323, e-mail:
info@monarchia.pub)

13.5.2022

za mesiac (od
646)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Rozvoz jedál.

Pracovník v
živočíšnej výrobe
(1)

AGROTERRA, spol. s
r.o.(Hubovo 88/, 98050)

Ing. Zuzana Nováková asistentka riaditeľa (tel.:
+421945507381, e-mail:
agroterra@pobox.sk)

10.1.2022

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Kŕmenie, dojenie, starostlivosť o ovce,
chov jahniat, drobné opravy, upratovanie priestorov, údržba
dojárne, pasenie
Znalosť maďarského jazyka - výhodou
Strojnícky preukaz - výhodou
Táto pracovná ponuka je vhodná pre občanov SR aj občanov
Ukrajiny, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko.
Stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky
dohodnúť.
Táto pracovná ponuka je vhodná pre občanov SR aj občanov
Ukrajiny, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko.
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Predavač (1)

IB-Elektro s.r.o.(Š. M.
Daxnera 413,
Rimavská Sobota,
97901)

Boris Spodniak, konateľ
spoločnosti (tel.: +421902961294,
e-mail: ib-elektro@centrum.sk)

4.5.2022

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.06.2022 ; Predavač v elektre - Obsluha
zákazníka, práca s pokladňou, príjem a preberanie tovaru, riešenie
reklamácií a splátkových kalendárov.
PM bude finančne podporené z ESF v rámci NP "Chyť sa svojej
šance". PM musí byť obsadené znevýhodneným uchádzačom o
zamestnanie podľa §8 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti
vedeným v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac resp. znevýhodneným
UoZ vedeným v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace.

Predavač textilu
a detského
sortimentu (1)

Jana Čemanová(Hlavné
námestie 3311 ,
Rimavská Sobota,
97901)

Životopis s fotkou posielať na
email. vybraný uchádzač bude
pozvaný na osobný pohovor. (, email: vpmrs29@gmail.com)

13.1.2022

za mesiac (od
650)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj textilu a detského sortimentu.

Predavač/ka (2)

ZBOJSKÁ,
s.r.o.(Zbojská 1581,
Tisovec, 98061)

Patrik Vlček (tel.:
+421911018810)

29.4.2022

za mesiac (od
646)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Predaj syrových výrobkov, komunikácia a
obsluha zákazníkov, práca s PC a s pokladňou, dokladanie a
naberanie tovaru, udržiavanie čistoty na pracovisku.

Predavač/
pokladník príležitostný
rozvoz tovaru (1)

BEZPEČNÉ
LIEHOVINY
s.r.o.(Železničná 16/45,
Rimavská Sobota,
97901)

Petra Hliváková (tel.:
+421903615613, e-mail:
personalne@najlacnejsialkohol.sk
)

17.5.2022

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.06.2022 ; • Rozvoz tovaru zákazníkom a medzi
jednotlivé prevádzky
• Umiestňovanie prijatých zásob do regálov a miest na to určených,
označovanie uskladneného materiálu a tovaru informačnými
štítkami
• Vyskladňovanie materiálových a tovarových zásob zo skladu na
základe prijatých objednávok
Predavač + pokladník - hlavnou pracovnou náplňou je predaj
tovaru, obsluha zákazníkov, dopĺňanie tovaru do regálov,
prijímanie objednávok, označovanie cien a tovaru, blokovanie a
práca s financiami. Predávaný sortiment: alkoholické nápoje,
nealkoholické nápoje, pivo, pochutiny, cukrovinky, tabakové
výrobky, potraviny, práca s e-kasou.
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Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávateľ (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Psychológ /
Klinický
psychológ (1)

Prírodné jódové kúpele
Číž, a.s.(Číž 20, Číž,
98043)

Psychológ v
rámci NP
Podpora DEI NS
III. podaktivita
1.2.1 (2)

Centrum pre deti a
rodiny Rimavská
Sobota(Cukrovarská
127/17, Rimavská
Sobota, 97901)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Martina Lindušková (tel.:
+421475510954, e-mail:
linduskova@kupeleciz.sk)

12.5.2022

za mesiac (od
1500)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - vyhodnocovanie dotazníkov v spolupráci
s ošetrujúcim lekárom
- vykonávanie odborných psychologických vyšetrení a
štandardizovaných psychologických testov
- poskytovanie individuálneho poradenstva klientom s cieľom
adaptácie na zhoršený zdravotný stav
- psychologická rehabilitácia klientov formou poskytnutých
procedúr
- vedenie a spracovávanie dokumentácie o zdravotnom stave
klientov
- zachovávanie mlčanlivosti o zdravotnom stave klientov
- vykonávanie psychologickej osvety medzi klientami

Ing. Iveta Badinková (tel.:
+421472433022, +421472433022,
e-mail:
pam.rimavskasobota@ded.gov.sk)

12.1.2022

za mesiac (od
976,5)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Odborná činnosť so zameraním na prácu s
dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v CDR
na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou
- aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri
poradenskej pomoci dieťaťu a rodine
- využitie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri
plnení základných funkcií - prevencia sociálnopatologických javov
- vypracovanie spisovej dokumentácie psychológa
- spolupráca a odborná konzultácia so subjektami participujúcimi
na riešení sociálnej situácii dieťaťa a jeho rodiny
- účasť na tvorbe a realizácií vzdelávacích, tréningových a
rozvojových programov
- spolupráca s ostatnými zamestnancami CDR a úradmi PSVR
- plnenie ďalších pracovných úloh vyplývajúcich z pracovnej
náplne psychológa v CDR a plnenie úloh v zmysle pokynov
nadriadeného
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Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 20.05.2022 o
08:50

Popis miesta

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
19.05.2022
Názov profesie
(počet miest)

Referent účtovník škôl a
školských
zariadení (1)
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Zamestnávateľ (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Mesto Rimavská
Sobota(Svätoplukova 9,
Rimavská Sobota,
97901)

Karina Kochanová (tel.:
+421475604676, e-mail:
karina.kochanova@rimavskasobo
ta.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM
31.3.2022

Vytvorené 20.05.2022 o
08:50

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Nástup do práce: na základe vzájomnej
dohody
Stručná charakteristika pracovného miesta – pracovná náplň:
• Samostatné zabezpečovanie vedenia účtovníctva podľa účtovnej
osnovy pre rozpočtové organizácie v zmysle zákona NR SR č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
• Jedná sa o školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Rimavská Sobota
• Vykonávanie účtovania za každý subjekt školy a školského
zariadenia samostatne v členení podľa ekonomickej a funkčnej
klasifikácie a na prenesené a originálne kompetencie v súlade s
platnou legislatívou.
• Vykonávanie účtovných operácií na výdavkovom účte podľa
druhu dotácie a zúčtovávanie dotácie do výnosov
• Vykonávanie účtovných operácií na príjmovom účte, výdavkovom
účte, účte sociálneho fondu a ostatných účtoch používaných
školami.
• Vykonávanie štvrťročných, polročných a ročných účtovných
závierok, súhrnnej a konsolidovanej účtovnej závierky za každý
právny subjekt osobitne a za Stredisko služieb škole.
• Vytváranie zostáv na sledovanie čerpania rozpočtu podľa
ekonomickej
K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho
kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom
stupni vzdelania
• úradne osvedčené čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely
osobného pohovoru podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v
zalepenej obálke s označením Pracovná ponuka - Referent –
účtovník škôl a školských zariadení - NEOTVÁRAŤ“. Zalepenú
označenú obálku je potrebné doručiť osobne do podateľne
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Vytvorené 20.05.2022 o
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Popis miesta

Mestského úradu v Rimavskej Sobote alebo poštou v termíne
najneskôr do 31.05.2022 do 16.00 h. na adresu: Mestský úrad,
Svätoplukova 9, Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry, Ing.
Karina Kochanová, ved. odboru, 979 01 Rimavská Sobota.
Výber uchádzačov bude prebiehať formou osobného pohovoru. Na
osobný pohovor budú telefonicky pozvaní len tí uchádzači, ktorí
budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a stanovené
požiadavky a do určeného termínu predložia všetky požadované
doklady.
Riaditeľ MŠ s
VJM (1)

Obec Gortva(Gortva
136/, 98002)

Gejza Balog, starosta (tel.:
+421908100461, e-mail:
obecgortva@hotmail.com)

9.9.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Požadujú sa kvalifikačné predpoklady
podľa §10-12 zákona NR SR č, 138/2019 Z.z. o pedagogických a
odborných zamestnancoch. Absolvovanie 1. atestácie alebo jej
náhrady.
Požadované doklady: písomná prihláška do výberového konania,
profesijný životopis, doklady o požadovanom vzdelaní a atestácii
(overené kópie), potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, čestné
prehlásenie o bezúhonnosti, lekárske potvrdenie o telesnej a
duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti, návrh
koncepcie riadenia a rozvoja školy v rozsahu max. 3 str, písomný
súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účel
výberového konania.
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať
poštou alebo doručiť osobne v zalepenej obálke označenej nápisom
" VÝBEROVÉ KONANIE - MŠ s VJM - ÓVODA Gortva č. 136 NEOTVÁRAŤ" na adresu: Obecný úrad Gortva č. 138, 980 02
Jesenské.
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Rádiologický
technik Všeobecná
nemocnica
Rimavská Sobota
(2)

Svet zdravia,
a.s.(Šrobárova 1,
Rimavská Sobota,
97901)

Michaela Pivníková (tel.:
+421918440834, e-mail:
michaela.pivnikova@svetzdravia.
com)

21.2.2022

za mesiac (od
1008)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; vykonávanie diagnostických a
terapeutických výkony v rádiodiagnostike na základe požiadavky
špecialistu na úseku počítačovej tomografie, rádiologickej
skiagrafie, zabezpečovať administratívne činnosti súvisiace s
realizáciou vyšetrení
◦ meranie a sledovanie fyziologických funkcii počas vyšetrenia
podľa potreby, podľa ordinácie lekára pripravovať kontrastné látky
a ordinované lieky všetkými dostupnými formami
◦ spolupráca s lekárom pri diagnostických a liečebných
invazívnych i neinvazívnych metódach, zabezpečovať dodržiavanie
postupov radiačnej hygieny pri práci

SAP Operátor (1)

YURA ELTEC
Corporation Slovakia,
s.r.o.(Dobšinského
4016, Rimavská
Sobota, 97901)

Životopis si môžete zasielať na
uvedenú email. adresu. (, e-mail:
miniar@yura.co.kr)

13.5.2022

za mesiac (od
762)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Administratívny pracovník vo výrobe.
Riadenie výrobných výkresov a štandardov a ich zmenoviek.
Kontrola produkcie na výrobných pásoch. Spolupráca pri audite
produktu. Manažment školení pre výrobných zamestnancov vo
vzťahu k oddeleniu. Kontrola vhodnosti distribučných listov.

SENIOR
PROJEKTANT TZB (1)

Aproving
s.r.o.(Svätoplukova
434/13, Rimavská
Sobota, 97901)

Ing. Miroslava Machyniaková
(tel.: +421911825140,
+421911825140, e-mail:
machyniakova@aproving.sk)

6.8.2021

za mesiac (od
900)
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Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: ihneď

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Navrhovanie stavieb, kreslenie konštrukcií
pozemných stavieb, zameriavanie skutkových stavov stavieb,
komunikácia s klientom, komunikácia so stavebnými úradmi a
dotknutými orgánmi v stavebných konaniach.
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SENIOR
projektant (1)

Aproving
s.r.o.(Svätoplukova
434/13, Rimavská
Sobota, 97901)

Osobné stretnutie so
zamestnávateľom je potrebné
vopred telefonicky dohodnúť. (tel.:
+421911825140, e-mail:
machyniakova@aproving.sk)

24.2.2022

za mesiac (od
900)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Navrhovanie stavieb, kreslenie konštrukcií
pozemných stavieb, zameriavanie skutkových stavov stavieb,
komunikácia s klientom, komunikácia so stavebnými úradmi a
dotknutými orgánmi v stavebných konaniach.

Sadrokartonár Holandsko (10)

DK RECRUITMENT
SERVICES s.r.o.(P.
Dobšinského 1943,
Rimavská Sobota,
97901)

Denis Čížik (tel.: +421 910 736
024, +421 910 736 024, e-mail:
info@dkrs.eu)

18.1.2022

za mesiac (od
2650)

Stredné odborné
vzdelanie

aspoň 3
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Od začiatku roka 2022 máme v Holandsku
2 veľké projekty pre sadrokartónových montérov. Môžete sa
podieľať na rekonštrukcii starej pošty z roku 1945 a zmeniť ju na
nové multifunkčné kino. Druhý projekt je zameraný na
rekonštrukciu interiéru radnice. Ak chcete priniesť nový jas do
starých častí, toto môže byť vaša príležitosť. Náš klient má neustále
prísun nových projektov, preto vyhľadáva Sadrokartonárov na
dlhodobú spoluprácu. Tak neváhajte a pošlite nám svoj životopis a
ukážte svoje schopnosti v Holandsku.
Popis práce:
– Meranie, rezanie a upevňovanie sadrokartónov
– Priprava sádrokartónových panelov pílením, vŕtaním alebo
rezaním otvorov v paneloch pre elektrické zásuvky
klimatizačné jednotky
– Aplikácia sadrokartónových panelov na steny alebo stropy
– Príprava sádrokartónových panelov na náter lepením alebo
konečnou úpravou
– Vyhladzovanie nedokonalostí
– Schopnosť čítať technické výkresy

Samostatný
účtovník (1)

Reedukačné centrum,
Samuela Kollára 72,
Čerenčany(S. Kollára
72, Čerenčany, 97901)

Mgr. Beáta Bodnárová riaditeľka (tel.: +421915820695, email: cerencanyrc@gmail.com)

20.1.2022

za mesiac (od
692)
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Úplné stredné
odborné
vzdelanie

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatná odborná práca na úseku
rozpočtovania a financovania.
Ponúkaná mzda od 692 € do 830 € za mesiac.
Požiadavka na vzdelanie: Obchodná akadémia - účtovník

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
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Skladník (1)

KORO,
s.r.o.(CHrenovisko
2674, Rimavská
Sobota, 97901)

Ing. Denisa Gašparová (tel.:
+421911325571, e-mail:
personalistika@koro.sk)

29.3.2022

za mesiac (od
800)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Skladový
evident/evidentka
(1)

RISO - R,
s.r.o.(Košická cesta
2074, Rimavská
Sobota, 97901)

Jana Žilíková - personalistka (tel.:
+421475631187, e-mail:
zilikova@riso-r.sk)

30.3.2022

za mesiac (od
650)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovné miesto je vhodné pre občanov so
zdravotným postihnutím.

Sociálny pedagóg
(1)

Základná škola
Klokočova 742
Hnúšťa(Klokočova 742,
Hnúšťa, 98101)

Mgr. Jana Cikraiová, riaditeľka
školy (tel.: +421905716503, email: zs1hnusta@gmail.com)

24.8.2021

za mesiac (od
532,25)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Spolupráca s triednymi učiteľmi, výchovno
- vzdelávacími inštitúciami, odborné činnosti s deťmi zo sociálne
znevýhodneného prostredia.

Dátum nástupu: Ihneď ; - príjem a kontrola dodaného tovaru,
- vedenie povinnej evidencie pri príjme tovaru,
- správne uskladnenie tovaru do príslušných skladov,
- udržiavanie poriadku v skladových priestoroch,
- spolupráca pri mesačných inventúrach skladových zásob a pod.

Pracovný pomer na kratší pracovný čas. Ustanovený pracovný čas
v hodinách za týždeň 18.75
Sociálny
pracovník (1)

FEMINA Domov
sociálnych služieb(SNP
419, Veľký Blh, 98022)

(tel.: +421475696516, e-mail:
gabriela.hegedusova@dssfemina.s
k)

8.11.2021

za mesiac (od
810)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Stavebný
klampiar (4)

GEMERSTAV
s.r.o.(Cintorínska 712,
Rimavská Sobota,
97901)

(tel.: +421902960444, e-mail:
gemerstavbalint@gmail.com)

15.2.2022

za mesiac (od
800)

Základné
vzdelanie

24

Dátum nástupu: Ihneď ; Uchádzači môžu kontaktovať
zamestnávateľa telefonicky, alebo zaslať životopis emailov.
V prípade, že sa prihási väčší počet uchádzačov, títo budú pozvaní
na výberové konanie ku zamestnávateľovi.
aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnávateľ hľadá pracovníkov s
praxou, ktorí sú zruční a fyzicky zdatní.
Prepravu do a z miesta výkonu práce zabezpečuje zamestnávateľ.
Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné si vopred
telefonicky dohodnúť.
Táto pracovná ponuka je vhodná pre občanov SR aj občanov
Ukrajiny, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko.

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
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Názov profesie
(počet miest)
Stavebný
prípravár (1)

Zamestnávateľ (adresa
pracoviska)
Expresstav spol. s
r.o.(Sobôtka 34,
Rimavská Sobota,
97901)

Kontakt u zamestn.

(tel.: +421911802401, e-mail:
ipalovsky@expresstav.sk)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

4.5.2022

za mesiac (od
1000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Tesár - Šalovač –
Kanada (4000€ –
5190€/v
čistom/mesiac)
(15)

DK RECRUITMENT
SERVICES s.r.o.(P.
Dobšinského 1943,
Rimavská Sobota,
97901)

Alena Martinkova (tel.:
+421910417357, e-mail:
info@dkrs.eu)

28.4.2022

za mesiac (od
6000)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Tesár/strechár
(4)

GEMERSTAV
s.r.o.(Cintorínska 712,
Rimavská Sobota,
97901)

(tel.: +421902960444, e-mail:
gemerstavbalint@gmail.com)

15.2.2022

za mesiac (od
800)

Základné
vzdelanie

Traktorista
(poľnohospodárst
vo) (1)

GEMERPLUS,
s.r.o.(Lenartovce ,
98044)

Július Kurčík (tel.:
+421905366539, e-mail:
agrkurcik@centrum.sk)

25.3.2022

za hodinu (od
4,5)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Traktorista/
obsluha
poľnohospodársk
ej techniky (1)

PAVAGRO
s.r.o.(Gortva 125,
Jesenské, 98002)

Peter Pavlenka (tel.:
+421908800287)

6.5.2022

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Požad.
prax

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava materiálov na stavby,
zabezpečovanie chodu stavieb z materiálnej stránky, príprava
súťažných podkladov pre nové zákazky.
Znalosť anglického/maďarského jazyka výhodou (nie je
podmienkou). Výhodou je taktiež vzdelanie v študijnom odbore stavebníctvo.

aspoň 1
rok

aspoň 6
mesiacov

aspoň 5
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; - Meranie, rezanie a viazanie železa
- Montáž a demontáž šalovacích systémov
- Tvorba debnenia špecifického pre mosty, schodiská, základov
prípadne trámov
- Príprava betónovej zmesi, miešanie a liatie betónu
- Práca s technickými nákresmi
Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnávateľ hľadá pracovníkov s
praxou, ktorí sú zruční a fyzicky zdatní.
Prepravu do a z miesta výkonu práce zabezpečuje zamestnávateľ.
Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné si vopred
telefonicky dohodnúť.
Táto pracovná ponuka je vhodná pre občanov SR aj občanov
Ukrajiny, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko.
Dátum nástupu: Ihneď ;

Dátum nástupu: 01.06.2022 ; Obsluha traktorov,
poľnohospodárskej techniky.
Prax je výhodou.
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Upratovač/ka
wellnesu (1)

ZBOJSKÁ,
s.r.o.(Zbojská 1581,
Tisovec, 98061)

Patrik Vlček (tel.:
+421911018810)

29.4.2022

za mesiac (od
646)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Upratovanie priestorov vo wellnese sanitácia, dezinfekcia, výmena bielizne.

Učiteľ 2. stupňa
ZŠ - aprobácia
fyzika,
matematika,
chémia, geografia
(1)

Základná škola s
materskou školou
Pavla Emanuela
Dobšinského(Teplý
Vrch 57 , Teplý Vrch,
98023)

Mgr. Vladimír Palkovič, riaditeľ
školy (tel.: +421475696115, email: zstvrch@gmail.com)

15.12.2021

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Učiteľ pre 2. stupeň ZŠ, aprobácia
Matematika, Fyzika, Geografia, Chémia v kombinácii s iným
vyučovacím predmetom

Učiteľ hry na
klavír (1)

Základná umelecká
škola Hnúšťa(Nábrežie
Rimavy 457/19,
Hnúšťa, 98101)

Mgr. Anna Černáková PhD. (tel.:
+421911444890, e-mail:
zus@hnusta.sk)

9.5.2022

(-)

Vyššie odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Učiteľ hry na klavír

Učiteľ
informatiky (1)

Stredná odborná
škola(Hlavná 425,
Hnúšťa, 98111)

(tel.: +421904101596, e-mail:
sekretariat@soshnusta.sk)

16.5.2022

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Vyučovanie Informatiky na SOŠ.

Učiteľ
matematiky v
kombinácii s
inými
všeobecnovzdeláv
acím predmetom
(1)

Základná škola Pavla
Dobšinského , P .
Dobšinského 1744/2,
Rimavská Sobota(P.
Dobšinského 1744/2,
Rimavská Sobota,
97901)

Ing. Erika Demková, riaditeľka
školy (tel.: +421475621113, email:
riaditel@zspdosinskeho.eu.sk)

25.1.2022

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Učiteľ matematiky v kombinácii s
inými všeobecnovzdelávacím predmetom (učiteľ druhého stupňa
základnej školy).

Učiteľ odborných
predmetov (1)

Stredná odborná
škola(Hlavna 425,
Hnúšťa, 98111)

(tel.: +421904101596, e-mail:
sekretariat@soshnusta.sk)

16.5.2022

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Vyučovanie odborných predmetov v
odboroch:
- tesár - 3-ročný učebný odbor
-- stavebníctvo - 2 ročný nadstavbový študijný odbor.

Požaduje sa VŠ vzdelanie II. stupňa, študijný odbor a Kód klasifikácia odborov vzdelania: podľa zákona č. 317/2009 Z.z. ,
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
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Evidované voľné pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
19.05.2022
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(počet miest)

Zamestnávateľ (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Požadované
vzdelanie

Požad.
prax

Vytvorené 20.05.2022 o
08:50

Popis miesta

Učiteľ osôb so
špeciálnymi
výchovnovzdelávacími
potrebami (1)

Reedukačné centrum,
Samuela Kollára 72,
Čerenčany(S. Kollára
72, Čerenčany, 97901)

Mgr. Beáta Bodnárová riaditeľka (tel.: +421915820695, email: cerencanyrc@gmail.com)

13.4.2022

za mesiac (od
976,5)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Výchovno - vzdelávacia činnosť

Učiteľ strednej
školy s
aprobáciou
slovenský jazyk a
občianska náuka
alebo psychológia
(1)

Súkromná stredná
odborná škola Magán
Szakkozépiskola, L.
Novomeského 2070,
Rimavská
Sobota(Rimavská
Sobota , 97901)

PaedDr. Norbert Ádám (tel.:
+421911524545, e-mail:
rsobota@ssosrs.eu)

27.4.2022

za mesiac (od
738,5)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Výchovno-vzdelávacia činnosť.
Aprobácia: SJL-OBN-PSY

Učiteľ telesnej
výchovy (1)

Stredná odborná
škola(Hlavna 425,
Hnúšťa, 98111)

(tel.: +421904101596, e-mail:
sekretariat@soshnusta.sk)

16.5.2022

(-)

Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa

Dátum nástupu: 01.09.2022 ; Vyučovanie telesnej výchovy na SOŠ.

Vodič dodávky
do 3,5 t. (2)

KORO,
s.r.o.(CHrenovisko
2674, Rimavská
Sobota, 97901)

Ing. Denisa Gašparová (tel.:
+421911325571, e-mail:
personalistika@koro.sk)

19.5.2022

za mesiac (od
850)

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie

Vodič
nákladného
motorového
vozidla (3)

Ján Muránsky J.M.D.(Hlavná 12,
Hnúšťa, 98101)

Ján Muránsky (tel.:
+421905813377, e-mail:
janmuransky@atlas.sk)

20.8.2021

za mesiac (od
800)

Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie

Vodič
nákladného
vozidla - rozvoz
tovaru (1)

KORO,
s.r.o.(CHrenovisko
2674, Rimavská
Sobota, 97901)

Ing. Denisa Gašparová (tel.:
+421911325571, +421911325571,
fax: +0475811868, e-mail:
personalistika@koro.sk)

12.1.2022

za mesiac (od
750)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie
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aspoň 1
rok

Dátum nástupu: 01.06.2022 ; - rozvoz tovaru v rámci SR na
pridelenej distribučnej linke
- zvoz surovín od dodávateľov zo SR
Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič nákladného motorového vozidla.

aspoň 2
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - rozvoz potravinárskeho tovaru do
veľkoskladov (Kaufland, Lidl, Tesco)
- pracuje sa každý druhý deň (3 dni v týždni)

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Rimavská Sobota
Údaje k
19.05.2022
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Názov profesie
(počet miest)

Vodič
vysokozdvižného
vozíka - Belgicko
(10)

Zamestnávateľ (adresa
pracoviska)
DK RECRUITMENT
SERVICES s.r.o.(P.
Dobšinského 1943,
Rimavská Sobota,
97901)

Kontakt u zamestn.

Denis Čížik (tel.: +421 910 736
024, +421 910 736 024, e-mail:
info@dkrs.eu)

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

18.1.2022

za mesiac (od
2020)

Požadované
vzdelanie
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 1
rok

Vytvorené 20.05.2022 o
08:50

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Náš klient v Belgicku hľadá nových
zamestnancov do svojho tímu. Máte skúsenosti s obsluhou
vysokozdvižného vozíka? Potom neváhajte a pošlite nám svoj
životopis v anglickom jazyku.
Náplň práce:
- Práca na vysokozdvižnom vozíku
- Manipulácia s tovarom a jeho následná kontrola podľa
štandardov spoločnosti

Výrobný
pracovník (2)

KORO,
s.r.o.(CHrenovisko
2674, Rimavská
Sobota, 97901)

Ing. Denisa Gašparová (tel.:
+421911325571, e-mail:
personalistika@koro.sk)

16.2.2022

za mesiac (od
650)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie

Zatepľovač (10)

GEMERSTAV
s.r.o.(Cintorínska 712,
Rimavská Sobota,
97901)

(tel.: +421902960444, e-mail:
gemerstavbalint@gmail.com)

15.2.2022

za mesiac (od
800)

Základné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - výroba a balenie potravinárskych
výrobkov
aspoň 6
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnávateľ hľadá pracovníkov s
praxou, ktorí sú zruční a fyzicky zdatní.
Prepravu do a z miesta výkonu práce zabezpečuje zamestnávateľ.
Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné si vopred
telefonicky dohodnúť.
Táto pracovná ponuka je vhodná pre občanov SR aj občanov
Ukrajiny, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko.

Zdravotnícky
asistent (1)

Domov dôchodcov a
domov sociálnych
služieb(Partizánska
861/2, Klenovec, 98055)

PhDr. Katarína Zamborová,
riaditeľka (tel.: +421911033958)

5.4.2022

(-)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: 01.06.2022 ; Zdravotný asistent v domove
dôchodcov a sociálnych služieb.
Starostlivosť o klientov v dôchodkovom veku a o zdravotne
postihnutých

Zootechnik (1)

AGROTERRA, spol. s
r.o.(Hubovo , 98050)

Ing. Zuzana Nováková asistentka riaditeľa (tel.:
+421945507381, e-mail:
agroterra@pobox.sk)

4.11.2021

za mesiac (od
1100)

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; plánovanie výroby (kŕmenie, dojenie),
kontrola implementácie, plemenárska práca, organizovanie a
riadenie tímu zamestnancov, starostlivosť o zdravotný stav zvierat.
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Názov profesie
(počet miest)

Zamestnávateľ (adresa
pracoviska)

Kontakt u zamestn.

Dátum
nahlásenia
VPM

Mzda - forma
(od-do)

Zásobovač (2)

GEMERSTAV
s.r.o.(Cintorínska
712,R.Sobota, 97901)

(tel.: +421902960444, e-mail:
gemerstavbalint@gmail.com)

15.2.2022

za mesiac (od
800)

Účtovník /
účtovníčka (1)

Stredná odborná škola
technická a
agropotravinárska Műszaki,
Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari
Szakközépiskola,
Okružná 61, Rimavská
Sobota(Okružná 61 ,
Rimavská Sobota,
97901)

Zuzana Hriňová, mzdová a
personálna účtovníčka (tel.:
+421475621527, e-mail:
spojenaskola.rs@gmail.com)

28.3.2022

(-)

Čašník / čašníčka
(1)

Peter Kovan
s.r.o.(Cukrovarská
4983/1A, Rimavská
Sobota, 97901)

Lukáš Paľko, konateľ (tel.:
+421907120710, e-mail:
ruzina.priehrada@gmail.com)

3.3.2022

za mesiac (od
729,73)

Požadované
vzdelanie
Základné
vzdelanie

Úplné stredné
odborné
vzdelanie

Požad.
prax

aspoň 6
mesiacov

aspoň 1
rok

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Vytvorené 20.05.2022 o
08:50

Popis miesta

Dátum nástupu: Ihneď ; Zamestnávateľ hľadá pracovníkov s
praxou, ktorí sú zruční a fyzicky zdatní.
Prepravu do a z miesta výkonu práce zabezpečuje zamestnávateľ.
Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné si vopred
telefonicky dohodnúť.
Dátum nástupu: Ihneď ; • Vedenie jednoduchého a podvojného
účtovníctva.
• Pripravovanie účtovných a štatistických výkazov, účtovných
závierok, zúčtovaní a daňových priznaní.
• Účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné
doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry a pod.).
• Posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daňového
a účtovného hľadiska.
• Zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek.
• Vypracovávanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných
uzávierok a príprava podkladov pre príslušné úrady.
• Komunikovanie s kontrolnými, daňovými úradmi, audítormi a
ostatnými inštitúciami.
Dátum nástupu: Ihneď ; Kaviareň CAFE WIFI 78 v TESCU:
- obsluha zákazníkov
- príprava a podávanie nápojov
- účtovanie, práca s pokladňou
PM je finančne podporené z ESF v rámci NP "Cesta na trh
práce2" a preto je potrebné aby bolo obsadené uchádzačom o
zamestnanie vedeným v evidencii úradu.

Čašník, servírka
(2)

GEMERPRODUKT
VALICE, ovocinárskovinohradnícke
družstvo(Okružná
3771, Rimavská Sobota
1, 97901)

Životopis si môžete zasielať na
uvedenú email. adresu. (tel.:
+421903544879, e-mail:
ekonom@gemerprodukt.sk)

28.3.2022

za mesiac (od
646)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

Čašník, servírka
(2)

ZBOJSKÁ,
s.r.o.(Zbojská 1580,
Tisovec, 98061)

Patrik Vlček (tel.:
+421904194537)

17.2.2022

za mesiac (od
767)

Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

29

Dátum nástupu: Ihneď ;

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Prijímanie objednávok, obsluha hostí servis jedál a nápojov, prestieraniestolov, evidovanie rezervácií,
udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku, pomocné práce.
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Čašník/ čašníčka
(2)

F.S.E., s.r.o.(B.
Bartóka 5215/20A,
Rimavská Sobota,
97901)

Mário Danko (tel.:
+421918469739, e-mail:
fse1000@gmail.com)

24.5.2021

za mesiac (od
700)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha zákazníkov, práca s pokladňou,
príprava alkoholických a nealkoholických nápojov.

Čašník/čašníčka
(2)

AGRISON, s.r.o.(Nám.
Š. M. Daxnera 413/1A,
Rimavská Sobota,
97901)

Ing. Iveta Lengová (tel.:
+421911755635, +421911755635,
e-mail:
prevadzkar@hotelzlatybyk.sk)

30.4.2021

za mesiac (od
762)

Stredné odborné
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha hostí,
- prijímanie a usádzanie hostí, poskytovanie rád pri výbere
pokrmov a nápojov,
- prijímanie objednávok, servírovanie a vydávanie pokrmov a
nápojov,
- obsluha pri bare aj pri stole, obsluha a údržba výčapného
zariadenia,
- nalievanie nápojov, výroba miešaných studených a teplých
nápojov podľa receptúr a ich servírovanie,
- účtovanie tržieb hosťom, vrátane príjmu šekov, úverových kariet,
vedenie pokladne,
- príprava a aranžovanie miestnosti a sl. tabúľ, účasť na príprave a
obsluha pri slávnostných akciách,
- hmotná zodpovednosť.

Šička (5)

MAD SR,
s.r.o.(Školská 36,
97901)

Ing. Vladimír Hudáč, konateľ
(tel.: +421905250226, e-mail:
mad1@madsr.sk)

17.3.2022

za mesiac (od
900)

Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie

30

aspoň 1
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha šijacieho stroja.

